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เรื่อง

นําสงคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป สิ้นสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ฉบับ

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“TWPC”) ขอนําสงคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 มายังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเผยแพรแกประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค วิชชุชาญ)
Group Chief Financial Officer

บ ริ ษั ท ไ ท ย ว า จํา กั ด ( ม ห า ช น )
การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
สําหรับไตรมาส 4/2561 และปี 2561 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายได

ยอดขายรวมในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2561 บริษัทฯและ
บริษัทยอย มียอดขายรวมจํานวน 2,148 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 227 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา จากการเติบโตของ
ยอดขายกลุมธุรกิจอาหารรอยละ 2 และธุรกิจแปงมัน
สําปะหลังรอยละ 15

Q4'61

ยอดขายรวมสําหรั บ ป 2561 ของบริ ษัท ฯ และบริษั ท
ย อ ย เท า กั บ 7,248 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 983 ล า นบาท
หรือรอยละ 16 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่
ผานมาประกอบดวยรายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง
จํ า นวน 3,272 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 45 รายได จ าก
ธุ ร กิ จ แป ง มั น สํ า ปะหลั ง มู ล ค า เพิ่ ม (HVA) จํ า นวน
2,560 ลานบาท หรือรอยละ 35 และรายไดจากธุรกิจ
อาหารจํานวน 1,452 ลานบาท หรือรอยละ 20

ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตรา
กําไรขั้นตนรอยละ 17 ใกลเคียงกับชวงไตรมาสที่ 4 ป
2560 โดยมีอตั ราการทํากําไรสุทธิตอยอดขายเทากับ รอย
ละ 5 ลดลงจากชวงไตรมาสที่ 4 ป 2560 ที่มีอัตราการทํา
กําไรสุทธิอยูรอยละ 8 ซึ่งเปนผลจาก ในชวงไตรมาสที่ 4 ป
2560 บริษัทฯ มีกําไรพิเศษอยูทจี่ ํานวน 118 ลานบาท
จากการควบรวมกิจการบริษัทยอยแหงใหม ผลการ
ดําเนินงานแยกตามหนวยธุรกิจมีดังตอไปนี้

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
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ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
รายได้อน่ื ๆ
กําไร (ขาดทุน) จาก FX
กําไรกอนหักภาษีเงินได
และตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน

ยอดขายแยกตามธุรกิจ
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*HVA products – กลูโคส, แปงอบหยาบ,

สาคู, แปงมันสําปะหลังดัดแปร

รายไดจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง
ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2561 ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมี
ยอดขายรวมจํานวน 1,098 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16
จากจํานวน 944 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวของปที่
ผานมา ในขณะที่ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA)
มียอดขายรวมจํานวน 676 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13
จากจํานวน 597 ลานบาท เปนผลมาการปรับตัวสูงขึ้นของ
ราคาขายของแปงมันสําปะหลังตั้งแตตนป 2561
ประมาณรอยละ 39 ปจจัยหลักเกิดจาก
1) สภาวะขาดแคลนวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังใน
ประเทศไทย
2) การระบาดของเชื้อไวรัสใบดางในเวียดนาม
และกัมพูชา

Native
44%

ทั้งนี้ ยอดขายยังคงเติบโตขึ้น จากการปรับราคาขายขึ้น
เพื่อสะทอนราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการแขง
คาขึ้นของคาเงินบาทตอสกุลเหรียญสหรัฐอยางตอเนื่อง
สําหรับป 2561 ธุรกิจแปงมันสําปะหลังมียอดขายรวม
จํานวน 3,272 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จากจํานวน
3,168 ลานบาท ในปที่ผานมา ในขณะที่ธุรกิจแปงมัน
สําปะหลังมูลคาเพิ่ม (HVA) มียอดขายรวมจํานวน 2,560
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 49 จากจํานวน 1,718 ลานบาท
ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของยอดขายธุรกิจแปงมันสําปะหลัง
มูลคาเพิม่ เกิดจากการรวมยอดขายของบริษัทยอยเต็มป
2561 ในขณะที่ป 2560 ไดรวมยอดขายของบริษัทยอย
ตั้งแตที่ไดมกี ารควบรวมกิจการในไตรมาสที่ 4 สวนการ
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เพิ่มขึ้นของยอดขายธุรกิจแปงมันสําปะหลังเกิดจาก ราคา
ขายเพิ่มขึ้นกวารอยละ 37 สาเหตุหลักเกิดจากการขาด
แคลนหัวมันสําปะหลังสด ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม

และกัมพูชา ซึ่งสงผลในราคาตลาดแปงมันสําปะหลังที่
ประเทศจีนไดปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

รายไดจากธุรกิจอาหาร
ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2561 ยอดขายของธุรกิจอาหารของ
บริษัทฯ เทากับ 387 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2 จาก
จํานวน 380 ลานบาท ในปที่ผานมา โดยยังคงเปนหนึ่งใน
ผูนําตลาด สามารถเติบโตดวยความแข็งแกรงโดยเฉพาะ
ในชองทางการขายที่สําคัญ รวมถึงการเปดตัวผลิตภัณฑ
ใหมๆ สูผูบริโภค โดยตลาดในประเทศยังคงเปนตลาดหลัก
คิดเปนรอยละ 92 ของยอดขายทั้งหมดในธุรกิจอาหาร
และรอยละ 8 เปนยอดขายจากการสงออก
สําหรับป 2561 ธุรกิจอาหารของบริษัทฯ มียอดขายรวม
เทากับ 1,452 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากจํานวน
1,379 ลานบาท ในปที่ผานมา

ทั้งนี้ยอดขายผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเตีย๋ ว
ภายในประเทศไทยเติบโตรอยละ 2 และรอยละ 21
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
จากการขยายชองทางการจัดจําหนายและกลยุทธทาง
การตลาดทีด่ ี
รายไดจากการสงออกของผลิตภัณฑจากวุนเสนและ
ผลิตภัณฑกวยเตี๋ยวเติบโตถึงรอยละ 16 และรอยละ 39
ตามลําดับเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งปริมาณทีเ่ พิ่มขึ้น
สวนใหญมาจากลูกคาในกลุม ประเทศสหภาพยุโรป จีน
และกลุมประเทศ CLMV

กําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษทั ในชวงไตรมาสที่ 4
ป 2561 อยูที่รอยละ 17 ใกลเคียง ในชวง
ไตรมาสที่ 4 ป 2560 แมวาราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลัง
จะปรับตัวขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่คาเงินบาทแข็งคา
ขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอยางตอเนื่อง
อัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษทั ในป 2561 อยูท ี่รอยละ 16
ลดลงจากรอยละ 22 ในปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของกําไรขั้นตนของธุรกิจแปง เนื่องจากปริมาณ
วัตถุดิบหัวมันสําปะหลังนอยลงเมื่อเทียบกับปกอ นจาก
สาเหตุทกี่ ลาวไวขางตน ทําใหตนทุนการผลิตสวน
overhead ตอหนวยสูงขึ้น (Idle cost) ประกอบกับราคา

เฉลีย่ สงออกแปงมันสําปะหลังมีการปรับตัวเพิม่ ขึ้นอยางมี
นัยสําคัญในชวงครึ่งแรกเมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตราคา
หัวมันสําปะหลังในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกวา
การลดลงของผลผลิตหัวมันสําปะหลังเปนผลมาจากที่
ราคาวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังลดลงอยางรวดเร็วตั้งแตชวง
ปลายป 2559 จนถึงปที่ผานมา สงผลใหเกษตรกรหันไป
ปลูกพืชชนิดอื่นที่ใหผลตอบแทนดีกวา อยางไรก็ตาม
ผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศคาดวาจะมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นในชวงฤดูกาลเก็บเกีย่ ว 2561/2562 นี้ ในขณะที่
ความตองการแปงมันสําปะหลังในประเทศจีนและไตหวัน
ยังคงแข็งแกรงในชวงหลายปที่ผา นมา
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คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารในชวงไตรมาสที่ 4
ป 2561 ลดลงรอยละ 9 จากจํานวน 286ลานบาท เปน
จํานวน 263 ลานบาท สาเหตุมาจากการลดลงของคา
ขนสง ซึ่งสอดคลองกับปริมาณขายที่ลดลง

คาใชจายในการขายและการบริหารในป 2561 เพิ่มขึ้นรอย
ละ 3 หรือจํานวน 29 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากธุรกิจ
ใหมจํานวน 73 ลานบาท สุทธิกับการลดลงของคาขนสง
จํานวน 61 ลานบาท

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถ ือหุนของบริษัท
ผลการดําเนินงานในป 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
มีกําไรสุทธิอยูทจี่ ํานวน 197 ลานบาท ลดลง 296 ลาน
บาท หรือรอยละ 60 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญของราคาตนทุนหัวมันสําปะหลัง คาใชจายกอน
การดําเนินงานของโรงงานแหงใหมในเวียดนาม และ
กัมพูชา ซึ่งเริ่มเปดดําเนินการในไตรมาสที่ 2 ป 2561
นอกจากนี้ ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2560 บริษัทฯ และบริษัท
ยอยมีกําไรพิเศษจากการควบรวมกิจการบริษัทยอยแหง
ใหมในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2560 จากสาเหตุที่กลาวไว
ขางตน

ผลกระทบจากอัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจแปงมัน
สําปะหลังลดลง ซึ่งเปนผลกระทบระยะสั้นจากปริมาณ
วัตถุดิบหัวมันสําปะหลังนอยลงเมื่อเทียบกับปกอ น ทําให
ตนทุนการผลิตสวน overhead ตอหนวยสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ในฤดูกาลเพาะปลูกนี้ (Idle cost) ราคาวัตถุดิบหัวมัน
สําปะหลังที่มกี ารปรับตัวสูงขึ้นตัง้ แตตนปที่ผานมา
อยางไรก็ตามราคามันสําปะหลังเริ่มมีแนวโนมลดลง
เนื่องจากผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศคาดวาจะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2561/2562 นี้
ในขณะที่ความตองการแปงมันสําปะหลังในตลาดจีนและ
ไตหวันยังคงแข็งแกรงในชวงหลายปที่ผานมา

บทวิเคราะหกระแสเงินสด
สําหรับป 2561 เงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงานอยูที่
จํานวน 205 ลานบาท ลดลงเมือ่ เทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปที่ผานมา ซึ่งสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ มีกําไร
กอนภาษีทลี่ ดลง และ การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือของ
ธุรกิจแปงมันสําปะหลัง ซึ่งสินคาคงเหลือโดยสวนใหญอยู
ในระหวางการรอสงมอบใหลกู คา
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